
 من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا عز . ذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر الحكيم )) مث قال اهللا تعاىل: ((

)) إذا كانت التالوة هللا حقيقة ونقلها جربيل إىل الرسول صلى  ذلك نتلوه عليك ((وجل تكلم بالقرآن فقال: 

 ملا كان جربيل هللا نسب فعله إىل اهللا؛ فهو كقوله تعاىل: ((اهللا عليه وسلم؛ وحيتمل أن تكون التالوة جلربيل لكن 

)) ومعلوم أن الذي يقرأه جربيل  ال تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه

 في صدوربل هو آيات بينات  ((بل آيات كما قال اهللا تعاىل:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن القرآن الكرمية آية .

)) آيات عظيمة؛ فآياته كثرية؛ كل آية فيها عدة آيات؛ ولكن ال يفهم هذه اآليات إال من  الذين أوتوا العلم

فتح اهللا قلبه باإلميان و العلم واعتقاد أن هذا القرآن كالم اهللا وأن فيه آيات بينات؛ أما الذي متر عليه مثل هذه 

قلبه وال يتأمل هذه اآليات فإنه لن ينتفع مبا يف القرآن من اآليات؛  اجلملة من اآليات مر الكرام وال يتحرك به

البد أن تؤمن بأن فيه آيات وأن حتول استخراج هذه اآليات بالتدبر؛ واإلنسان إذا تدبر القرآن وجد فيه آيات 

هللا به؟ أو هو ومن فوائد اآلية الكرمية: أن القرآن ذكر؛ لكن هل هو ذكر يتقرب إىل ا . عظيمة ال حيصيها البشر

ذكر يتذكر به اإلنسان؟ ذكرنا أن املعىن شامل هلذا وهذا؛ فهو ذكر يقرب إىل اهللا؛ ألنه مت تاله فله بكل حرف 

إن فيها لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى  ((عشر حسنات؛ وهو ذكر يتذكر به اإلنسان، قال اهللا تعاىل: 

وإنه لذكر لك  الذين متسكوا به كما قال اهللا تعاىل: (( ))؛ قيل: وهو ذكر رفع اهللا به شأن السمع وهو شهيد

)) أي شأنك علوناه؛ وعلى هذا فيكون الذكر كم؟ ثالثة معاين:  ورفعنا لك ذكرك (()) وكقوله تعاىل:  ولقومك

ة: ومن فوائد اآلية الكرمي . ذكر يتقرب به إىل اهللا بتالوته؛ وذكر يتذكر به اإلنسان؛ وذكر يعين شرفا ملن متسك به

)) واحلكيم هنا مبعىن احلاكم  والذكر الحكيم وصف القرآن الكرمية ذا الوصف العظيم وهي احلكمة ((

أي إىل كتابه؛ فهو  )) فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول ((واحملكم؛ ألن القرآن حكم بني الناس 

ومن فوائد اآلية: أنه ال يوجد  حكم وهو أيضا حمكم، حمكم متق ليس فيه اختالف وال اضطراب وال تناقض .

ألن احلكيم هو الذي  )) الحكيم ((حكم دل عليه القرآن إال وهو يف موضعه الالئق به؛ من أين يؤخذ؟ من 

يف موضعه؛ ال يقول العقل ليته مل حيكم به أبدا سواء   يضع الشيء يف مواضعه؛ فكل حكم حكم به القرآن فإنه

 )) نتلوه عليك ((قوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف كان ثبوتيا أم سلبيا .

به أخصه صلى اهللا عليه وسلم بالتالوة عليه ألنه صلى اهللا عليه وسلم أشرف من يتلقى القرآن وأقوم الناس عمال 

ما يف  )) إن مثل عيسى عند اهللا ((وجل:  مث قال عز  . )) نتلوه عليك ((فكأنه هو املخصوص بالتالوة عليه 

)) لقد مر علينا أن هذه اآليات نزلت  إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم ((قال اهللا تعاىل:  السماء ؟ طيب .

حني قدم وفد جنران إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانوا نصارى وكان قدومهم يف تسع من اهلجرة ألن تلك 



السنة كثر فيها الوافدون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وهلذا تسمى سنة الوفود؛ وهذا أحد األسباب الذي 

إن مثل عيسى عند اهللا   (( هللا عليه وسلم أن حيج يف العام التاسع مع أن مكة قد فتحت .منعت النيب صلى ا

يعين شأنه، إن شأن عيسى عند اهللا كشأن آدم ال خيتلف عنه؛ فكما أننا متفقون على أن آدم  )) كمثل آدم

ن كيف خلق اهللا عيسى خلقه اهللا عزوجل من غري أب وال وأم حىت النصارى يؤمنون ذا؛ فما بال النصارى يقولو 

بال أب ؟ ما هو إال ابنه ـ نعوذ باهللا ـ فقالوا إنه ابن اهللا جزء منه ومل يقولوا إن آدم ابن اهللا مع أنه لو كان أحد 

يدعي البنوة يف أحد من البشر لكان األحق ا آدم؛ البنوة، البنوة هللا لكان األحق آدم؛ ألنه ما له أم وال أب؛ أما 

م أحد الوالدين؛ فإذا كنا نقول ال ميكن أن يوجد أحد بال أب وال أم، من أم بال أب فلنقل ال عيسى فله أم واأل

أحد يوجد بدون أم وال أب؛ فأنتم أيها النصارى أقررمت بأن آدم ليس ابنا هللا فيلزمكم أن تقروا بأن عيسى ليس 

)) خلقه يعين ابتدأ خلقه من تراب؛ وضمري املفعول يف  خلقه من تراب ((ابنا هللا؛ ألن مثل عيسى كمثل آدم 

 ثم قال له كن فيكون ((أي خلق آدم من تراب  )) خلقه ((خلقه يعود إىل آدم ألنه هو املخلوق من الرتاب؛ 

))؛ حنن قلنا: ابتدأ خلقه مث قال: كن؛ واألمر هذا لتمام اخللق؛ وإمنا قلنا ذلك لئال يقول قائل: كيف تكون كلمة  

 خلقه ((فنقول: إن معىن بعد اخللق؛ ألن الرتتيب العقلي يقتضي أن تكون كلمة كن قبل اخللق كن فكان؛ كن 

)) وهذا القول: كن؛ قول  قال له كن فيكون ثم ((يعين ابتدأ خلقه من تراب مث قال له كن بشرا فكان بشرا؛  ))

قدري أو شرعي؟ قول قدري، والقول القدري ال يتخلف عنه املقول؛ ألنه أمر حتمي خبالف القول الشرعي فإن 

)) فيقول ال ما أقيم الصالة؛ أما القول الكوين فإنه ال  أقيموا الصالة ((من الناس من يستكرب عنه، يقول اهللا: 

فعال شرعا بالكينونة حىت  )) كن ((ان على حكاية احلال؛ يعين ملا قال: )) ومل يقل: فك ((كن فيكونمرد له 

طيب يف هذه اآلية بيان إقامة احلجة مبثل ما حيتج اخلصم به؛ ألنه أقام احلجة على النصارى مبثل ما   متت .

من  تم متناقضون .احتجوا به؛ فقال: إذا قلتم إن عيسى ابن هللا ألنه خلق بال أب فقولوا إن آدم ابن اهللا وإال فأن

فوائد اآلية الكرمية: بيان قدرة اهللا سبحانه وتعاىل حيث خلق آدم من غري أم وال أب؛ وخلق عيسى من أم بال 

أب؛ وهناك أيضا صنفان أن اهللا خلق بال أم؛  وخلق بني أب وأم؛ من الذي خلق من أب بال أم ؟ حواء؛ وسائر 

)) وكل مثل  كمثل آدم ((رمية: إثبات القياس؛ من أين يؤخذ؟ ومن فوائد اآلية الك البشر من بني أم وأب .

مضروب يف القرآن فإنه دليل على ثبوت القياس؛ ألنه إحلاق املورد باملضرب؛ يعين أنك أحلقت املمثل بأيش؟ 

من فوائدها:  ومنها . )) ثم قال له ((وجل؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات القول للرب عز باملمثل به .

)) فسيسمع هذا القول؛ واحلرف مرتب وإال  قال له كن ((أن قول اهللا بصوت مسموع وحبروف مرتبة؛ لقوله: 

  . )) خلقه ((ومن فوائد اآلية: إثبات صفة اخللق هللا؛  ال؟ بلى؛ الكاف قبل النون .



أن جنس الصفات الفعلية أيش؟ فعلية، من الصفات الفعلية؛ لكن قد مر علينا  واخللق صفة ذاتية أو فعلية ؟

 (( (( الحق من ربك فال تكن من الممترين ))وجل:  مث قال اهللا عز   . ذاتية ؛ ألن اهللا مل يزل وال يزال فعاال

حمذوف، والتقدير: ذلك احلق أي اخلرب الذي يقص عليك هو احلق؛ وعلى  أ)) احلق خرب مبتد الحق من ربك

وحيتمل على  ))؛ الحق (()) تكون يف موضع نصب على احلال من  ربكمن  ((هذا فتكون شبه اجلملة وهي 

)) خربه؛ وفائدة هذا الرتكيب على هذا اإلعراب فائدته أنك ال  من ربك ((، وأمبتد )) لحقا ((بعد أن يكون 

 يوصف به احلكم )) الحق ((تطلب احلق من غري اهللا؛ فكأنه يقول: مصدر احلق من اهللا فال تطلبه من غريه ؛ 

ويوصف به اخلرب؛ فإن  وصف به احلكم صار معناه العدل؛ وإن وصف به اخلرب صار معناه العدل؛ والصدق 

وحقت   ((والعدل كالمها ثابت؛ وهلذا وصفا باحلق؛ وأصل احلق من حق الشيء إذا ثبت كما قال اهللا تعاىل: 

  . يعين ثبتت))  حقت )) (( كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم ال يؤمنون

  )) يف إعراا وجهان ؟ الحق من ربك ((إذا يف إعراا وجهان يا عبد املنان ؟ 

  وخرب حمذوف ؟  دأتدأه حمذوف؛ خرب مقدم . مبتخرب مبأ و أنه مبتد الطالب :

  خرب ملبتدأ حمذوف صح نعم . الشيخ :

)) هنا أضاف الربوبية إىل النيب عليه الصالة والسالم لتكون  من ربك )) (( الحق من ربك ((طيب  الشيخ :

ربوبية خاصة؛ ألن الربوبية كما مر علينا كثريا عامة وخاصة؛ فالعامة هي شاملة جلميع اخللق من مؤمن وكافر وبر 

 ((امة ؛  وفاجر وآدمي ويم وحيوان ومجاد؛ واخلاصة هي اليت ختتص باملؤمنني وتستلزم تربية أخص من الرتبية الع

 (()) ال هذه ناهية وهلذا جزم الفعل بعدها؛ وهل مثلها اآلية األخرى  فال تكن من الممترين من ربك )) ؛ ((

  ؛  )) فال تكونن من الممترين ))؟ لكن فيها إشكال ألن آية األخرى ما جزمت (( فال تكونن

  ان؟ أيش؟ علي الشيخ :

  اجلزم  الطالب :

  ؟  وين اجلزم الشيخ :

  حذف النون  الطالب :



  )) هذه أيش ؟  فال تكن ((؛ هذه  )) فال تكن ((وين حذف النون ؟  الشيخ :

   هذا سكون الطالب :

   )) ؟ فال تكونن ((و سكون   الشيخ :

  ؛  النون حمذوفة  الطالب :

  النون حمذوفة ؟  الشيخ :

  يا مجال ؟ الشيخ :

  ؟  )) تكونن ((يف   نون ساكنة ثابتة  اللتقاء الساكنني الطالب :

  ؛  خطأ الشيخ :

   أمحد ؟ الشيخ :

  فعل مبين على الفتح   الطالب :

فال  ؛ مبين على الفتح التصاله بأيش؟ بنون التوكيد (( أحسنت الفعل هنا ما يهمه معرب حىت جيزم الشيخ :

  وهلذا بقي الفعل جبميع حروفه . )) تكونن

)) أي فال تكن من الشاكني؛ وقد أشكل هذا التعبري على كثري من الناس وقال:  فال تكن من الممترين ((قوله: 

أفيشك الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؟ أفيشك ؟ واجلواب عن هذا أن نقول: هذه اآلية أو هذا التعبري ال يدل 

مرتين، تعريض على وقوع الشك من الرسول صلى اهللا عليه وسلم بل وال على إمكانه؛ وإمنا يراد به التعريض بامل

باملمرتين وذمهم؛ فلو قلت لرجل صاحل: ال تكن من الفاسقني؛ هل معىن ذلك أن الرجل فاسق؟ ال؛ ولكن معناه 

)) ليس  (( ال تكونن من الممترينالتعريض بالفاسقني وأم على خلق ينبغي أن يفر منهم كل عاقل؛ فكذلك 

لكن املعىن التعريض باملمرتين الشاكني؛ ومنهم يف هذه معناها أن الرسول ميكن أن يكون منهم أو أنه منهم؛ 

املسألة منهم النصارى؛ ألن النصارى يعتقدون بأن عيسى ابن اهللا فهم ممرتون خبرب اهللا شاكون فيه وإال فليس يف 

هرا وال التوراة وال اإلجنيل وال القرآن وال غريها من الكتب املنزلة أن عيسى ابن اهللا؛ وليس فيها أيضا ما يفيد ظا

احتماال أن عيسى ابن اهللا ومع ذلك شكك هؤالء النصارى وصاروا يبثون عقيدم الفاسدة بأن عيسى ابن اهللا؛ 



)) ينهاه اهللا تعاىل أن يكون من املمرتين ال ألنه منهم وال ألنه ميكن أن  ال تكونن من الممترين ((طيب إذا 

هلم بالذم؛ ونظري ذلك كما قلت لكم: أن تقولوا لشخص ، تعريضا يكون منهم؛ ولكن تعريضا هلؤالء املمرتين

لك: أنا فاسق ؟ اهللا يهديك؛ أقول: ما قلت أنك فاسق؛ لكنين  مستقيم تقول: ال تكن من الفاسقني؛ سيقول

وقال بعض أهل العلم حال هلذا اإلشكال املتوهم قال: إن اخلطاب للرسول صلى  أعرض بذم هؤالء الفاسقني .

املراد أمته، اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم واملراد أمته؛ لكن هذا القول ضعيف جدا؛ ألن اهللا عليه وسلم و 

)) كيف نقول  الحق من ربك ((اخلطاب صريح بأنه للرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وكذلك احملادثة مع الرسول 

املعىن أو هو القول؛ وهو بعيد من املراد احلق من ربك فال تكونوا يا أمة حممد من املمرتين؛ هذا مؤدى هذا 

األسلوب القرآين ولكن املعىن الذي ذكرته هو الصواب، أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل ميرتي ولن ميرتي 

  ولكن هذا من باب التعريض؛ كأنه يقول: استمر على ما أنت عليه من اليقني وما أقبح حال هؤالء املمرتين .

  )) مطلقا ؟ مثل آدمك ((هل قوله تعاىل: السائل : 

ال ال؛ يف اخللق بس، يف اخللق؛ ألن النصارى اشتبه عليهم األمر ملا خلق بدون أب، اشتبه عليهم األمر  الشيخ :

  فقالوا هو ابن اهللا .

  )) احلق هل نقول أنه فاعل لفعل حمذوف ؟ الحق من ربك ((شيخ ! قوله تعاىل: السائل : 

إذا قلنا إنه فعل حمذوف ترتب عليه حذف ثالثة أشياء؛ إذا قلنا إنه فاعل لفعل حمذوف ترتب على هذا  الشيخ :

حذف ثالثة أشياء ما هي؟ الفعل، والفاعل واملفعول؛ أو الفاعل موجود؟ ترتب حذف شيئني: الفعل واملفعول؛ 

ذف كثريا وهو االسم ألن حذف وإذا قلنا إنه خرب ملبتدأ حمذوف ترتب على ذلك حذف واحد؛ وأيضا واحد حي

   االسم أكثر من حذف الفعل يف الغالب .

  ؟فيتورع أن يقول هم يف النار شيخ أحسن اهللا إليكم؛ بعض الناس يشتبه عليه أخذ اجلزية من النصارى السائل : 

والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب  ((هذا ال ينبغي االشتباه فيهم اآليات الكثرية الصرحية  الشيخ :

فآمنوا باهللا  وجل يف سورة األعراف: (( ويقول اهللا عز ))؛ خالدين فيها أولئك هم شر البرية في نار جهنم

وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ))؛ األمي الذي يؤمن باهللا وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ورسوله النبي

ن هذه األمة يهودي وال نصراني ثم ال يتبع ما والذي نفس محمد بيده ال يسمع بي واحد م أنه قال: (

إذالال هلم ولعلهم إذا عاشوا بيننا  ؛ جئت به أو  قال: ال يؤمن بما جئت به إال كان من أصحاب النار )



يرجعون إىل احلق ألن كتبهم تصرح بأن حممدا صلى اهللا عليه وسلم على احلق؛ مع أن القول الراجح أن اجلزية 

نعم فيه فرق بني  م؛ تؤخذ من كل إنسان؛ ألن املقصود أن يكون اإلسالم هو العايل .تؤخذ منهم ومن غريه

؛ ألن الدعاء كل إنسان عنده إميان فهو خائف؛ من كان باهللا أعرف كان منه أخوف؛  الدعاء وبني اخلرب

  ين هذا بعيد .واإلنسان خيشى؛ لكن خرب اهللا عن رسوله إنه جائز أن يكون من املمرتين أو هو اآلن من املمرت 

قادر ؛ واهللا سبحانه وتعاىل  خلق آدم من تراب وبقي هكذا ملدة طويلة مث نفخ فيه الروحشيخ ؟ اهللا السائل : 

  ؟ ملاذا اختار هذه الكيفية أو أو على أن يقول للشيء كن فيكون فما احلكمة 

يقول إن اهللا قادر أن يقول كن فيكون قبل أن خيلق من الرتاب مث  ؛ أما مر علينا هذا؟ كل خلق اهللا الشيخ :

حتتاج إىل حكمة  ع ذلك ما فعل؛ ألن املخلوقات .بكلمة كن؛ وماهللا يكونه ؛ كل املخلوقات قادر أن خيلقها 

 وتدرج، وأشياء حيتاج بعضها إىل بعض؛ وهلذا ما خلق السموات واألرض بكن؛ خلقها يف ستة أيام وهو قادر أن

  خيلقها بكلمة كن .

   شيخ ؟ ما يتكلم اهللا تعاىل به عند اخللق هل هو بالعربية ؟السائل : 

  يعين ما يتكلم اهللا به عند إرادة اخللق ما ندري هل هو باللغة عربية أو ال ؟ الشيخ :

  ؟ إذا كيف نستدل  السائل : 

  .كلمة كن هذه حرفني اثنني واحد قبل الثاين هذا هو الرتتيب  الشيخ :

   )) .  الحق من ربك ((شيخ ؟ يف قوله: السائل : 

أمسعتم كالم األخ هداية ؟ مسعنا؛ يقول: إن الفاء رابطة جلواب شرط مقدر كذا؟ أي نعم؛ نقول: ال  الشيخ :

حاجة إىل هذا؛ ألنه ينبغي أن نفهم القاعدة ألننا ال نلجأ إىل التقدير إال عند الضرورة إليه أما مىت استقام الكالم 

بدون تقدير فهذا هو الواجب؛ ألنك إذا قلت إن الكالم ال يستقيم إال بتقدير، إذا قلت إن الكالم فيه شيء 

مقدر معناه أن الكالم اآلن ناقص؛ وال ميكن أن نصف الكالم بالنقص إال عند الضرورة؛ إذا رأينا أنه ال يستقيم 

   ريغ أي بسبب كونه من ربك ال تكن من املمرتين .إال بالتقدير فنعم؛ أما هنا فيستقيم وجنعل الفاء هنا للتف

(( إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. 

الحق من ربك فال تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 



هو القصص لم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبين إن هذا وأبناءكم ونساءنا ونساءك

أعوذ باهللا من  . )) فإن تولوا فإن اهللا عليم بالمفسدينالحق وما من إله إال اهللا وإن اهللا لهو العزيز الحكيم 

 ((هذا مبتدأ درس الليلة ؟ الفوائد أخذت ؟ الفوائد  )) فمن حاجك فيه ((وجل:  الشيطان الرجيم. قال اهللا عز

 ))؟ نعم. الحق من ربك (()) أخذنا فوائدها ؟ اليت بعدها؛ واليت بعدها؟ إذا  ذلك نتلوه عليك من اآليات

يف هذه اآلية من الفوائد: أن اهللا تعاىل ال  )) . الحق من ربك فال تكن من الممترين ((وجل:  قال اهللا عز

ومن فوائدها: فضيلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلضافة الربوبية  . )) الحق من ربك ((ال احلق؛ يصدر منه إ

ومن فوائدها: النهي  إليه؛ وذلك ألن الربوبية هذه خاصة، والربوبية خاصة تفيد معىن أخص من الربوبية العامة .

(( ومن فوائدها: أن املمرتين كثريون؛ لقوله:  . )) فال تكن من الممترين ((عن الشك فيما أخرب اهللا به؛ لقوله: 

))؛ وإن كان حيتمل أن يراد به اجلنس فيصدق بواحد؛ لكن الظاهر األول؛ والشك أن املمرتين من  من الممترين

ومن فوائدها:  بين آدم كثريون؛ ألن ذرية بين آدم منهم تسع مائة وتسعة وتسعون من ألف كلهم من أهل النار .

)) ال يعين أن الرسول ميكن أن  فال تكن من الممترين ((ض أو جواز املخاطبة بالتعريض؛ ألن قوله: جواز التعري

يكون منهم بل هو تعريض ؤالء وأم ذووا خلق سيء فال تكن منهم؛ وإن كان هو ليس منهم ال باعتبار الواقع 

، ومسيت اادلة حماجة ألن  أي جادلك )) حاجك )) (( (( فمن حاجك فيهمث قال اهللا تعاىل:   وال باملستقبل .

) أي  تحاج آدم وموسى كل واحد من املتجادلني يديل حبجته من أجل أن خيصم اآلخر وحيجه ومنه احلديث: (

إذا جادلك؛ ومسيت  )) حاجك ((طلب كل واحد منهما أن حيج اآلخر؛ وأيهما الذي حج ؟ آدم، آدم نعم؛ 

)) من هذه  فمن حاجك وقوله: (( اادلة حماجة ألن كل واحد من املتجادلني يديل حبجة ليغلب اآلخر .

)) الضمري يعود على عيسى؛ واملراد  فمن حاجك فيه (())؛ وقوله:  فقل تعالوا ((شرطية، وجواب الشرط: 

 فمن حاجك فيه ((ر؛ لكن يف شأنه وقضيته؛ وقوله: باحملاجة يف عيسى ليس يف ذاته ألن عيسى معلوم أنه بش

)) من الذين ميكن أن حياج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عيسى؟ هم النصارى؛ وهذه اآلية وما قبلها كلها نزلت 

)) يعين بعد أن علمت قضيته  فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم (( . يف وفد جنران من النصارى

أتى مبن دالة على أن النيب  )) من بعد ما جاءك ((الذي حياجك فيه أدعه للمباهلة؛ ويف قوله: وشأنه وتيقنته؛ ف

)) تدل على أن هناك مهلة بني علم  من بعد صلى اهللا عليه وسلم أمر باملباهلة بعد أن تروى من العلم؛ ألن ((

الذي جاءه وبني احملاجة اليت وقعت خبالف لو قال: فمن حاجك فيه بعد ما جاءك؛ فإا تفيد البعدية لكن ال 

تفيد على الرتاخي واملباعدة؛ ومعلوم أن اإلنسان كلما متعنت النظر فيما علم ازداد به أيش؟ ازداد به علما ويقينا؛ 

وجل؛ فإن اهللا تعاىل أوحى إىل نبيه  )) عن أي طريق؟ عن طريق اهللا عز ما جاءك من العلم من بعدوقوله: ((



 )) قل ((قلنا إن  ل تعالوا)) ق فقل تعالوا (( يف شأن عيسى ما مل يكن عند غريهوسلم  حممد صلى اهللا عليه

؛ )) مجع تعالوا ((وفيه إشكال ألن  . )) فعل أمر مبين على حذف النون والواو فاعل تعالوا ((جواب الشرط؛ و

اجلواب: أن األمساء املوصولة  أيش؟ مفرد؛ فكيف صح أن يكون اجلمع عائدا على املفرد ؟ )) من حاجك ((و

وأمساء الشرط املشرتكة يعين اليت تصلح للمفرد وغريه جيوز يف العائد إليها أن يعود إليها باعتبار اللفظ وأن يعود 

؛ فإن عاد إليها باعتبار اللفظ صار مفردا وباعتبار املعىن صار مجعا؛ وال فرق بني أن يكون هذا إليها باعتبار املعىن

ومن يؤمن باهللا ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها  ((اجلائز يف كالم واحد أو يف كالمني؛ فمثال 

))  قد أحسن اهللا له (( ؛املعىنخالدين فيها أبدا ))  )) ؛ (( يدخله ؟ (( ما الذي رؤي يف ذلك))  األنهار

ومن يؤمن  ((اللفظ؛ آية واحدة   فيها اللفظ، مث املعىن مث اللفظ؛ كذا؟ ؛ لو رؤي اللفظ كل هذه اجلمل لقيل: 

ولو )) ؛  باهللا ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن اهللا له رزقا

جتري من حتتها األار خالدين فيها أبدا قد  باهللا ويعمل صاحلا يدخلهم جناترؤي املعىن لقيل: ومن يؤمن 

فعل األمر ؟ أو فعل أمر ؟ نقول: هي فعل أمر ألن  هل هي اسم )) تعالوا ((وقوله:  أحسن اهللا هلم رزقا)) .

اسم فعل األمر ال تدخله العالمات يعين ما تتصل به الضمائر، اسم فعل األمر ال تتصل به الضمائر؛ قال اهللا 

ملاذا مل يقل: هلموا ؟ ألنه اسم فعل األمر، واسم ))  هلم إلينا (())  هلم إلينا والقائلين إلخوانهم تعاىل: ((

؟ ؛ فإن اقرتنت به  سهوا األمر ال تتصل به الضمائر؛ وهلذا تقول للجماعة: سه ؟ يعين اسكتوا وال تقول فعل 

))  تعالوا (()) فعل أمر وإال اسم فعل األمر ؟ فعل األمر؛ طيب  تعالوا ((الضمائر صار فعل أمر؛ وهلذا نقول: 

 ندع أبنائنا ((وقوله:  ي هذا لريتفع إليه فيكلمه مبا يريد .يعين أقبلوا؛ لكنها أقبلوا بتعال وارتفاع وكأن املنادي يناد

)) ندع كيف ندع وين الواو ؟ هذه حمذوفة الواو على سبيل اجلزم؛ ألا جواب ؟ جواب الطلب، أي األمر، 

تعالوا ندع  فقل (( جواب الطلب وهو األمر؛ ومعلوم أن جوب األمر إذا سقطت منه الفاء وجب اجلزم فيه .

ندع  (( . )) كيف قال: ندع ومل يقل أدع؟ نعم مل يقل ذلك ألم إذا جاءوا معه صاروا مجاعة أبنائنا وأبنائكم

) أبنائنا ) )) هذه اآلية كما ترون بصيغة اجلمع؛ (( أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم

)) الرسول واحد ومل يقل:  ونسائنا (()) هم مجاعة ال بأس ؛  وأبنائكم ((والرسول واحد صلى اهللا عليه وسلم؛ 

)) الرسول واحد وإال عدة أنفس ؟ واحد؛ فما  وأنفسنا وأنفسكم (()) مجاعة واضح؛  ونسائكم ((ونسائي؛ 

)) املراد بأبنائنا  ندع أبنائنا وأبنائكم ((املراد ذا؟ اختلف املفسرون يف ذلك؛ فقال بعض املفسرين: املراد بقوله: 

 ((فاطمة بنت الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛  )) نسائنا (()) املراد بـ ونسائنا ونسائكم (()) احلسن واحلسني؛ 

 ((حسن واحلسني؛  )) أبنائنا (()) علي بن أيب طالب؛ فيكون أربعة ؟ كذا ؟  األنفس )) املراد بـ(( وأنفسنا



بن أيب طالب؛ أما هؤالء النفر الوفد فليس معهم نساء وليس معهم أوالد،  )) علي  أنفسنا (()) فاطمة؛  نسائنا

كلهم رجال بالغون عاقلون؛ إما أربعة عشر أو اثنان املهم أم رجال ليس معهم أحد؛ فقال بعض أهل العلم: 

يعين أبناء املسلمني يعين ننتخب طائفة منا تأيت هي وأبنائها ونسائها  )) ندع أبنائنا ((ندع حنن املسلمني؛ املراد 

وأنتم كذلك تنتخبون مجاعة يأتون بأبنائهم ونسائهم وأنفسهم جنتمع ونبتهل؛ وهذا القول الشك أنه موافق متاما 

مجاعات، بني  لظاهر اآلية؛ ألن اآلية بصيغة اجلمع والعادة جرت بأن التباهل وكذلك التفاخر وغريه يكون بني

مجاعات يقول لك هاتوا ربعكم وجنيب بربعنا؛ وقد ذهب إىل هذا حممد رشيد يف تفسريه؛ وهو الشك تفسري 

 (()) احلسن واحلسني؛  بأبنائنا ((مطابق لظاهر اآلية متاما؛ لكن أكثر املفسرين خيتارون القول األول: أن املراد 

الب حلديث ورد يف ذلك؛ واملسألة ال توافق ظاهر اآلية يعين هذا على بن أيب ط وأنفسنا)) (()) فاطمة؛  ونسائنا

القول ال يوافق ظاهر اآلية؛ أوال: أن أبناء مجع ونا مجع وإذا قلنا: احلسن واحلسني صارا اثنني ابنان جلمع وإال 

يف اللغة العربية أيش؟  لواحد؟ لواحد؛ أيضا النساء مل يكن يف اللغة العربية أن املراد بالنساء البنات، املراد بالنساء

الزوجات، املراد الزوجات؛ وأيضا أنفسنا كيف يعرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن علي بن أيب طالب بنفسه 

 إن (وال يعرب عن احلسن واحلسني بنفسه؛ أيهما األقرب؟ احلسن واحلسني حىت إن احلسن مساه الرسول ابنه فقال: 

 يطابق هذا التفسري؛ وقد زعم حممد رشيد رضا أن تفسريها باألربعة من ) وهلذا ظاهر اآلية ال ابني هذا سيد

تفسري الرافضة، من تفسري الرافضة وقال: إن اآلية ال تنطبق عليها؛ لكن احلديث الوارد يف ذلك يدل على أنه له 

النفس منه أصال؛ والشك أن آل البيت يدخل فيهم هؤالء األربعة الشك يف هذا؛ لكن انطباقها على اآلية يف 

أم يريدون أن جيمعوا مجاعة  على كل حال املسألة انتهت لكن ما املراد باألنفس واألبناء والنساء ؟ املراد . شيء

معهم أبنائهم ونسائهم وأنفسهم؛ وهذا أعز ما يكون عند اإلنسان يف الدنيا، هذا أعز ما يكون، نفسه أبنائه 

  زوجاته، خيضرون وحيضر اخلصم أيضا نفسه وأبنائه ونسائه


